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 17/5/16מתאריך    34סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 סגן ראש המועצה –ידידיה צוריאל 
 חבר מועצה –חן קרמר 

 חברת מועצה  –לירון דורון לוי 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 

 חברת מועצה –סמדר מיוחס 
 חבר מועצה  –דוד ברוש 

 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חסרים:
 סגן ומ"מ ראש המועצה–עומר שלומוביץ 

 חבר מועצה  –דורון בן דקון 
 חבר מועצה –טל מתתיהו 

 מוזמנים:
 גזברית המועצה –גורן לין  אלרגנד
 יועמ"ש המועצה

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תברים .  .2

, 5/5/15 תאריךמ 20מס'  מועצהישיבת שאושר ב 30%במקום  40%בכירים ליעל ספתי  אישור שכר  .3
במקום העובדת שירלי לאופר  ,חישוב היטלי ואגרות הפיתוח של הישוב -וזאת עקב תוספת תפקיד

 . שעזבה את תפקידה

 . 2015לשנת   4דיון בדו"ח רבעון  .4

 פי ההסכם עם הזוכה במכרז בית הקפה בשדרה. -אישור הארכת התקשרות על .5

 החלטות
 את רשימת התב"רים בהתאם לנספח המצ"ל. פה אחד מליאת המועצה מאשרת .1

 : 731,  728,  699מס'  יםרתב"עדכון  .א

 10  -בעד    הצביעו:

  ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
  אלי סוכריאנו

 עופר עזרא

  



2 

 

 

 :  742,  741  מס' תב"רים חדשים  .ב

 10  -בעד    הצביעו:  

 ליזי דלריצ'ה 
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
  אלי סוכריאנו

 עופר עזרא

 20מס'  מועצהישיבת שאושר ב 30%במקום  40%בכירים ליעל ספתי שכר  מליאת המועצה מאשרת .2
חישוב היטלי ואגרות  -את עקב תוספת תפקידבכפוף לאישור משרד הפנים, ז, 5/5/15 תאריךמ

 . במקום העובדת שירלי לאופר שעזבה את תפקידה ,הפיתוח של הישוב

 2 -נגד   8  -בעד    הצביעו:

  אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה
 אלי סוכריאנו   חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 עופר עזרא

 )מצ"ל(. 2015לשנת  4מליאת המועצה דנה בדו"ח רבעון  .3

 

  .פי ההסכם עם הזוכה במכרז בית הקפה בשדרה-המועצה מאשרת הארכת התקשרות עלמליאת  .4

 )מצ"ל חוו"ד היועמ"ש(. ההתקשרות מותנית באישור שר הפניםהארכת 

 2 -נגד   8  -בעד    הצביעו:

  אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה
 אלי סוכריאנו   חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 עופר עזרא

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

 הממונה על המחוז, משרד הפנים רמלה העתק:
  אביב-משרד מבקר המדינה, הקריה תל
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